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GENERALFORSAMLING
Foreningen ”VinterbaderneFanø”  

indkalder hermed medlemmerne til  
den årlige ordinære generalforsamling

Onsdag den 25. november kl. 19.00
på Fanø Skole, Stadionvej 17, Nordby

Dagsordenen i henhold til vedtægterne.
Ifølge vedtægterne skal indkomne forslag være 
skriftlige med forslagsstillerens navn.  
Forslag skal være formanden i hænde senest otte dage 
før generalforsamlingen og vil herefter kunne ses på 
foreningens facebookside, hjemmeside samt  
på medlemmers e-mail. 
Regnskabet tilstilles medlemmerne pr. e-mail  
senest den 16. november 2020.

På bestyrelsens vegne,
Formand Dennis Elkjær, denniselkjaer@gmail.com

www.vinterbadernefanoe.dkwww.vinterbadernefanoe.dk

HUNDEFRISØR - Da 
Melanie Brinch Bathum i 
2012 flyttede fra Fanø for 
at studere jura på Aarhus 
Universitet, boede hun til 
leje hos en familie i Viby J, 
der havde dværgpudler til 
opdræt, og hustruen var 
hundefrisør. 

”Jeg tænkte da mit, da 
jeg første gang så hundene 
i udstillings-outfit med 
elastikker og papillotter i 
håret. Men jeg lærte også, 
hvad en puddel er for en 
hund. En puddel er en me-
get aktiv, social og hengi-
ven race, der indretter sig 
efter omgivelserne,” siger 
Melanie Brinch Bathum, 
27 år, med et af sine mange 
smil.

Der er dækket op med 
kaffe og kage i stuen i den 
ene længe af gården, der 
også rummer butikken 
Kunstladen på Postvejen 
i Rindby på Fanø. Her må 
man gerne beholde gum-
mistøvlerne på inden døre, 
for der er klinker på gul-
vet og et mylder af hunde 
af racen dværgpudler. I alt 
fem er der, en hvid og fire 
sorte, der er klippet i facon 
og lyder navnene Caprio, 
Leonardo, Rosie, Donna og 
Nova. 

Har også kennel
For Melanie Brinch Bat-
hums dagligstue med ild i 
brændeovnen og tre katte 
listende rundt fungerer 

også som Kennel Mystel-
las med opdræt af dværg-
pudler med Dansk Kennel 
Klub-stambog. Et andet 
sted i stueetagen er der 
indrettet hundesalon med 
klipperum og bad. Ovre på 
fastlandet driver hun også 
Rødding Hundesalon, og 
begge steder holder åbent 
efter aftale.

Uddannet i familieret
Så hvad skete der lige med 
den cand. jur.-eksamen 
med speciale i straffe- og 
familieret, som hun tog i 
2018?

”Jeg troede jo, at jeg 
skulle beskæftige mig med 
familieret, som jeg godt 
kunne lide. Men jeg er hav-
net det rette sted. Jeg tror 
nogle gange, at det er skæb-
nen, der har spillet mig et 
puds. For var jeg ikke endt 
hos den familie i Viby, var 
jeg heller ikke endt med 
det her. Det er også enormt 
heldigt, at jeg kan så godt 
med den familie. Hustruen, 
Charlotte Lindberg, har 
oplært mig som hundeklip-
per, og vi er i dag hinan-
dens kolleger og snakker 
tit sammen i telefon, når vi 
står og klipper. Det er rart 
at have nogen at vende det 
med, hvis man har en van-
skelig klipning,” siger Me-
lanie Brinch Bathum.

Sin første dværgpuddel, 
Leonardo, købte hun af 
Viby-familien, og så skulle 
hun lære at klippe den.

”Jeg fandt ud af, at det 
gav en ro, næsten en medi-
tativ tilstand, at stå og klip-
pe. Og det havde jeg brug 
for, fordi jeg var stresset 
af både at passe arbejde og 
studier. Til sidst brugte jeg 

al min fritid på at lære at 
klippe og hygge mig sam-
men med min læremester.”

I 2016 købte hun Nova 
som hvalp og begyndte selv 
at klippe og udstille hunde. 
”Hvorfor åbner du ikke din 
egen salon?”, lød det fra 
Charlotte Lindberg. Og det 
blev så salonen i Rindby på 
gården, som hendes tipol-

defar på hendes mor side 
i sin tid byggede, og som 
har været i slægtens eje si-
den. Hvor hendes mormor 
og morfar i 1968 åbnede 
Kunstladen, som hendes 
mor i dag driver, og hvor 
Malene Brinch Bathum er 
vokset op.

”Jeg elsker det, og jeg ny-
der at have salon på Fanø, 

Melanie Brinch Bathum blev uddannet jurist og slog sig så  
ned som hundefrisør på Fanø i stedet for at blive advokat

Dværgpudlen Rosie på fem måneder  Dværgpudlen Rosie på fem måneder  
bliver børstet i hundesalonen.bliver børstet i hundesalonen.

”Mine hunde er en  
harmonisk flok, og så er  
de møgforkælede,” siger  

Melanie Brinch Bathum,  
her med Rosie og Donna.

Dværgpudler blev  
hendes skæbne

Flokkens hvide  Flokkens hvide  
Caprio med frisuren  Caprio med frisuren  

sat op til narrestreger.sat op til narrestreger.

www.fanonatur.dkwww.fanonatur.dk

Vi ved ikke, om Fanø  Vi ved ikke, om Fanø  
får sne i vinter, men vi får sne i vinter, men vi 
ved, at snespurvene ved, at snespurvene 
kommer på stranden.kommer på stranden.

Kig på www.fanønatur.Kig på www.fanønatur.
dk og bliv inspireret til dk og bliv inspireret til 
andre natur  oplevelser andre natur  oplevelser 
på Fanø!på Fanø!
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Kære sommerhusejer 

 

Stofa er taget på charmeoffensiv på 
Fanø, og der verserer rygter om at 
FanøNet / Nordby Antenneforening 
lukker! Som det normalt er med 
rygter, er dette naturligvis IKKE 
TLFÆLDET. FanøNet er en aktiv og 
levende forening. 

Husk at I hos FanøNet er MEDLEMMER og ikke blot kunder. Er du ikke allerede 
medlem, så bliv medlem af Fanøs lokale antenneforening og få hurtigt internet og 
et stort udbud af tvkanaler. Også internet uden tv-pakke. –også i feriehuse og 
ferielejligheder.  

FanøNet skal kun have indtægter til driften af foreningen og kabelnettet samt 
opgraderinger. 

Husk I kan gøre jeres mening gældende på generalforsamlingen. 

 

FanøNets bestyrelse og servicetekniker er ikke længere væk end at vi kan løse 
jeres problem samme eller næste dag.  

Du kan få support til internet på 75 16 13 86 og tast 2 (åbent 16.30-21.00 hverdage 
og 11.00-21.00 i weekenden).    

Derudover er det kun os der udbyder Tv-Fanø og TV-ESBJERG samt FM-kanaler 
via antennestikket.  

 

STØT LOKALT. 

 

Venlig Hilsen Bestyrelsen i FanøNet – Nordby Antenneforening 

 

 

Henvendelse på tlf. 75 16 13 86 (kontortid man-tors kl. 9-11) eller via vores 
hjemmeside www.fanonet.dk når du har brug for yderligere information. Følg også 
”Nordby Antenneforening Fanønet” på Facebook. 

Åbningstider: Mandag-Fredag: 9.30-17.30  
Lørdag: 9.30-14.00

Garant Esbjerg
Ådalsparken 7, 6710 Esbjerg V  
Tlf. 79 13 78 78, www.garant.nu

GARANTBUSSEN  
er kommet fast til Fanø

Vores lokale Fanømand, 
Erik Hoe, er klar til at 
betjene jer med gulve, 

tæpper og gardiner.
Han har prøver i bussen 

og er klar til hurtig 
udrykning.

Erik kan kontaktes på
erik@garant.nu

eller tlf. 79 13 78 78
40 30 49 03

Marryliane

J U L  PÅ  FA N Ø  K RO GA A R D

Langelinie 11   |   6720 Fanø   |   +45 76 60 00 70   |   kontakt@fanoekrogaard.dk   |   fanoekrogaard.dk

Julesild – røde og hvide sild med kroens hjemmelavede
karrysalat med rødløg, kapers og dild

Fanø Laks med rævesauce, fennikel, dild og citron
Rejesalat og æg

Lun leverpostej, bacon og stegte svampe
Medister fra Fanø Slagteren med rødkål

Confit af andelår med brune kartofler, surt og sovs

Ost fra Enghavegård, knækbrød & kompot + 75 kr. per person
Kroens hjemmelavet Ris a la Mande & kirsebærsauce

KROGAARDENS JULEMENU
Minimum fire personer.

Forudbestilles to dage forinden.

Tilbuddet gælder til den 31. december

450 kr. per person

 Kom og oplev Fanø Krogaard pyntet op til jul. Nyd den hyggelige 

julebelysning og se Jette Frölichs juleudstilling i Den Fine Stue

hvor alle kender 
alle, og der er 
højt til loftet. Når 
nogen ringer og 
bestiller klip-
ning til Sofus, 
ved jeg, hvem 
Sofus er. Og folk 
er utroligt søde 
og villige til at 

lytte, hvis jeg giver et råd 
om for eksempel knuder og 
filter i pelsen. Jeg har også 
et godt samarbejde med en 
lokal dyrlæge, som jeg kan 
ringe til, hvis jeg er i tvivl 
om noget,” siger Melanie 
Brinch Batum.

Bedst uden mor og far
I Fanø Hundesalon kom-
mer der både små, mellem 
og store hunde af alle racer, 
men deres ejere må ikke 
være til stede, når hundene 
skal bades og klippes. 

”For hunde opfører sig 
lige som børn, og derfor 
går det bedre, når mor og 
far ikke er der. Jeg skal have 
en kontakt med hunden, og 
det får jeg ikke, når ejerne 
er med. At gå til hundefri-
sør er en tillidssag, og jeg 
forsøger at gøre mit ypper-
ste for, at hunden får en god 
oplevelse, og at de ser pæne 
ud. Det er jo mit visitkort.” 

Tekst: Dorte Remar 
Foto: Keld Nissen 

Når Melanie Brinch Bathum går tur med sine fem dværgpudler, sker det,  
at forbikørende sænker farten for lige at se, hvad det er, der går der.


